Gotska GK Veteraner

Minnesanteckningar från Veteranmötet 2017-12-13
Närvarande: 33 medlemmar
1. Mötets öppnande Ordförande Leif Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till mötesordförande valdes Leif
Karlsson och till att föra minnesanteckningar valdes Monica Bekken.
3. Uppföljning av 2017 års verksamhet Golfsäsongen har flutit på i trivsam anda och
det har varit god uppslutning på tävlingar och andra aktiviteter.
4. Ekonomi Hans Bergvall redogjorde för veteranernas ekonomi, som är god och det
finns ett överskott i budgeten som kan användas till 2018 års aktiviteter.
Veteranspelet pågår från 1/4 – 31/10. Spontangolf spelas november – mars men ger
inga pengar till veteranernas kassa. Verksamhetsåret är hela året (1/1 – 31/12).
5. Förslag på styrelse Till ordförande för veteranstyrelsen omvaldes Leif Karlsson,
kassör Hans Bergvall och ledamöterna Ragnhild Wessman, Gösta Nilsson och Monica
Bekken.
6. Lagledare för GVS (Gotlandsveteranernas seriespel) dam och herr Ragnhild
Wessman lagledare för damerna, för herrarna Leif Karlsson. Efter förslag från Leif
Karlsson beslutades att de som är intresserade av att spela seriespel får anmäla sig .
Ett möte hålls i Mars då en spelordning upprättas, datum kommer att meddelas
senare.
7. Förslag på tävlingsledare 2018 Förslagslistan reviderades och slutgiltig lista kommer
att läggas ut på Veteranernas hemsida. Veterantävlingen på Lugnet utgår 2018
beroende på att spelschemat är fullt. Gotskas damsektion har ändrat tävlingskväll
till torsdagar . Vilket innebär att Veterandamer kan spela på Torsdagar.
8. Träning med Pro Fredrik Ström kommer att ha träning för veteraner måndag
eftermiddagar nästa säsong.
9. Vallentuna – Returmatch Veteraner från Vallentuna kommer till Gotska GK för
returmatch. Datum ej fastställt i nuläget. Veteraner från När GK har anmält att de är
intresserade av att vara med. Birgitta Lindgren, Leif Karlsson och Hans Bergvall utsågs
till arbetsgrupp.
10. Handicapklasser Frågan om handicapklasser vid veteranspel diskuterades. Gösta
Nilsson skriver ett tydligt anslag om vad som gäller. Kommer att finnas i veteranernas
portfölj.

11. Kurser (Vett och etikett) Det blir ingen regelkurs till våren eftersom det kommer nya
golfregler 2019. I stället anordnas kurs i Vett och Etikett. Datum kommer ett anslås
på hemsidan,
12. Prisutdelning Hans Wiklund utdelade vinnartröjor efter Mästartävlingen. Bästa dam
blev Britt-Marie Mårdbrink och bästa herre blev Sören Pettersson. Grattis till er!
13. Övriga frågor Samarbetsavtalet med När Gk är klart. Försök ska göras för att få med
spelare från Gumbalde Gk också.
Toaletten, mellan 12:an och 7:an, är inte så bra placerad. Försök kommer att göras
för att hitta ett lämpligare ställe. Det är också svårt att pumpa vatten i den och göra
rent efter sig.
Lars-Erik Benneck uppmanar alla att försöka värva nya medlemmar till klubben.
Banan kommer att slopas om under 2018.
Frågan om Ungdomsträning kom upp. Fredrik Ström kan ha träning men en ledare
behövs!
Nisse Nilsson informerade om att GEAB har något som kallas Idrotts-el som innebär
att man som privatperson betalar 1 öre mer per Kwh, som går till den klubb man
väljer (Gotska GK). GEAB sponsrar med samma summa.
Det kommer att bli en del ombyggnationer 2018. Ex vis på Hål 7 där det inte blir
vatten utan två bunkrar. I klubbhuset kommer receptionen och caféet att byta plats
enligt planerna och det kommer också att göras plats för en liten shop där herrarnas
gamla toalett ligger.
Antalet greenfeegäster har varit stort under säsongen och det har gett en god intäkt
till klubben.
Gotska GK årsmöte 2018 hålls den 19 mars.

Mötet avslutades och ordförande Leif Karlsson tackade för visat intresse.
Anteckningarna gjordes av
Monica Bekken

